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مقدمة
 -1باشرت اجلزائر يف السنوات األخرية عملية إصالححات شالاملة وشالفافة الد إط توطيالد
سيادة القانون واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان والتنمية البشرية.
 -2واس الالتوجبت ه الالذه اإلص الالححاتم ن،ال الرا حلجمه الالام حتس الالت اإلط الالار التشال الريع والتن،يمال ال
القائم وتُال ِّوجتم يف  7شباط/فّباير 2016م بتعديل القانون األساس الذي هالو نتالام مشالاورات
واسعة النطاق.
 -3وقد جاءت هذه اإلصححات كنتيجة لرغبة الساللطات العامالة يف تعزيالز حقالوق اإلنسالان
مبفهومها العامل والفعل .
 -4وتتجسالالد عمليالا يف زيالالادة مشالالاركة املالواطنت يف إدارة شالاليوتمم وحتسالالت بي الالتهم املعيشالاليةم
وتبسيط الوصول إط اخلدمة العامة.

أوالً -المنهجية والتشاور
 -5يُقال الدهم ه الالذا التقري الالر عمال الحا بقال الرار اجلمعي الالة العام الالة لألم الالم املتح الالدة  251/60امل الالير 15
آذار/مارس  2006وقرار جملس حقوق اإلنسان  1/5املير  18حزيران/يونيه 2007م وخباصة
الفقرة (15أ) منه .وقد أ ُِعد وفقا للمبادئ التوجيهية العامة املنقحة إلعالداد املعلومالات املق هدمالة يف
إطار الستعراض الدوري الشامل( .املقرر .)119/17
 -6وهالالو يسالالتند بوجالاله خالالاي إط التقالالارير الدوريالالة الالاليت قالالدمتها اجلزائالالر إط تل ال ا ليالالات
الدوليالالة واإلقليميالالة حلقالالوق اإلنسالالان وإط التقري الرين الالالوطنيت املتعلقالالت بتنفيالالذ السالالتعراض الالالدوري
الشاملم املقدمت يف سنيت  2008و.2012
 -7وكانت صياغته مثالرة مشالاورات عديالدة داخالل فريالق عامالل متعالدد القطاعالات بتنساليق مالن
وزارة الشيون اخلارجية.
 -8وسالالا ت أيضالا يف إعالالداد هالالذا التقريالالر هي الالات استشالالارية مثالالل املفويالالية العليالالا لألمازي يالالة
واجمللالس الالوطا القتصالادي والجتمالاع واجمللالالس اإلسالحم األعلالى واللجنالة الوطنيالة الستشالالارية
لرتقية ومحاية حقوق اإلنسان.
 -9وأخ الريام ُد ِع ال ثلالالو اجملتمالالع املالالديف النشالالطون يف ميالالدان حقالالوق اإلنسالالان إط املشالالاركة يف
عملية إعداد هذا التقرير.

ثانياً -المستجدات التي طرأت منذ االستعراض األخير
 -10واص الاللت اجلزائ الالر العملي الالة ال الاليت باش الالر ا يف س الالنة  2011بش الالإلن اإلص الالححات امليسس الالية
والسياسية والجتماعية  -القتصادية واليت تُال ِّوجت مبراجعة الدستور يف  7شباط/فّباير .2016
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ألف -مراجعة الدستور
 -11جاءت مراجعة الدستور كنتيجة لعملية شاملة مجعت الطبقة السياسية واحلركالة اجلمعويالة
واهلي ات الستشارية والشخصيات الوطنية وصانع الرأي والزعماء الدينيت ب ية مجالع ا راء إثالراءا
لعمل الصياغة الذي ُع ِهد به إط جلنة من أخصائي القانون الدستوري.
 -12وسنذكر من بت جوانب التجديد يف جمال حقوق اإلنسان ما يل :
(أ)

إيفاء الطابع الرمس على الل ة الوطنية األمازي ية كل ة رمسية؛

(ب)

حصر عدد الوليات الرئاسية يف وليتتم وهو أمر غري قابل للتعديل؛

(م)

تشجيع الدميقراطية التشاركية على الصعيد احملل ؛

(د)

تعزيز دور املعارية الّبملانية؛

(ه)

هد املساواة بت اجلنست يف احلصول على العمل واملسيوليات؛

(و)
للمحاكمة؛

حتسالالت والالرو الحتجالالاز لالالدا الشالالرطة واحلالالد مالالن ارسالالة الحتجالالاز السالالابق

(ز)

إدخالالال الوسالالاطة يف املسالالائل اجلنحيالالة ومبالالدأ التقايال علالالى درجتالالت يف املسالالائل

(ح)

إعادة تإلكيد الطابع اإلجرام للتعذيب؛

(ط)

إدخال الطعن بعدم دستورية األحكام؛

(ي)
(ك)

ل تُفرض القيود على حقوق املواطن إل بقرار معلل من السلطة القضائية؛
محاية البيانات ذات الطابع الشخص ؛

(ل)

تكريس حرية الت،اهر السلم ؛

اجلنائية؛

(م) توطيد يمان حرية الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية واإللكرتونيةم دون أي
شكل من أشكال الرقابة؛
(ن)

محاية الطفولة وح،ر عمل القاصرين ورعاية األشخاي ذوي اإلعاقة؛

(س)

احلق يف الثقافة ويمان ارسة احلريات األكادميية والبحث العلم والبتكار؛

(ع)

العرتا حبرية الستثمار والتجارة ومحاية املستهلك.

باء -اآلليات المؤسسية
تعزيز دور المعارضة البرلمانية
 -13م الالند الدس الالتور املعال الدهل األحال الزاب السياس الالية حقوقال الا جدي الالدة لتنش الاليط أدواره الالا يف احلي الالاة
السياسية.

4

GE.17-01918

A/HRC/WG.6/27/DZA/1

 -14وه الالو يع الالزز دور املعاري الالة الّبملاني الالة مبنحه الالا حقوق الا يكنه الالا م الالن مش الالاركة جمدي الالة يف احلي الالاة
السياسيةم من خحل ما يل :
(أ)

املشاركة الفعالة يف األعمال التشريعية ويف مراقبة العمل احلكوم ؛

(ب)

يثيل مناسب يف اهلي ات الّبملانية؛

(م)

الستفادة من املساعدات املالية املمنوحة عن املنتخبت يف الّبملان؛

(د)

املشاركة يف الدبلوماسية الّبملانية.

 -15وخيصالالل الّبملالالان جلسالالة شالالهرية ملناقش الالة جالالدول أعمالالال تقدمالاله جمموعالالة أو جمموع الالات
برملانيالالة تنتم ال إط املعاريالالة .ولديالاله صالالححية اسالالتجواب احلكومالالة مببالالادرة  30عض الوا مالالن أعضالالاء
إحدا ال رفتت .وتكون احلكومة ملزمة بالرد يف غضالون  30يومال ا علالى األسال لة الشالفوية واخلطيالة
املوجهة إليها.
 -16ول بال الالد مال الالن موافقال الالة الّبملال الالان عنال الالدما يتعلال الالق األمال الالر بالتصال الالديق علال الالى بع ال ال
والتفاقيات والتفاقات املذكورة يف الدستور.

املعاهال الالدات

 -17ومن املبادئ املكرسة يف الدستور املعالدهل فالتد وسالائط اإلعالحم العامالة للمعاريالة .و الدر
اإلشالالارة إط يالالرورة مالالند األح الزاب السياسالالية حي الزا زمني الا مالالن البالالث اإلذاع ال يف وسالالائط اإلعالالحم
العامة يتناسب مع مستوا يثيلها على الصعيد الوطا.
تعزيز استقالل القضاء
 -18يتعالالزز القضالالاء كلمالالا أُجريالالت مراجعالالة دسالالتوريةم وقالالد أنشالإلت مراجعالالة  7شالالباط/فّباير 2016
يمانات جديدة.
 -19واجمللالالس األعلالالى للقضالالاءم الالالذي يرتأسالاله رئالاليس اجلمهوريالالة ويتالالإلل يف غالبيتالاله مالالن قضالالاةم
حي،الالى بالسالالتقحل اإلداري واملالالاس ويقالالرر سالالري احليالالاة الوويفيالالة للقضالالاة .ويف والالل رئاسالالة ال الرئيس
األول للمحكم الالة العليال الام يس الالهر اجملل الالس عل الالى احال الرتام ن ،الالام الس الاللطة القض الالائية ومراقب الالة انض الالباط
القضاة.
تعزيز استقالل المجلس الدستوري
 -20اجمللس الدستوري ميسسالة مسالتقلة تتمتالع بالسالتقحل اإلداري واملالاس .وهالو يسالهر علالى
احالرتام دسالتورية القالوانت واملعاهالالدات واألن،مالة وعلالى صالالحة النتخابالات املختلفالة .وتكتسال آراء
اجمللس وقراراته طابع ا إلزامي ا بالنسبة للسلطات العامة والسلطات اإلدارية والقضائية.
 -21وهالالو يتالالإلل مالالن  12عض الوا يش ال لون مناصالالبهم لوليالالة واحالالدة مالالد ا مثالالايف سالالنوات غالالري
قابلة للتجديد.
 -22ويُصال ِالدر اجمللالالس الدسالالتوريم بطلالالب مالالن رئ الاليس اجلمهوريالالةم رأي الا إلزامي الا بشالالإلن دس الالتورية
الق الوانت العضالالوية .وميكالالن أن يرفالالع إليالاله القضالالايا رئالاليس جملالالس األمالالةم أو رئالاليس اجلمعيالالة الشالالعبية
الوطنيةم أو رئيس الوزراءم أو  50نائب ا أو  30عضوا من أعضاء جملس األمة.
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 -23وباملثلم ميكن أن يرفع القضايا إط اجمللالس الدسالتوري متق إ
الاض بلحالالة مالن احملكمالة العليالا
أو جملس الدولة (الطعن بعدم الدستورية).
إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة االنتخابات
 -24اهلي الالة العليالالا املسالالتقلة ملراقبالالة النتخابالالات آليالالة جديالالدة تكفالالل مزيالالدا مالالن الشالالفافية والنزاهالالة
للعملية النتخابية.
 -25وه ال مس الاليولة ع الالن مراقب الالة عملي الالة اس الالتعراض الق الوائم النتخابي الالة وتكف الالل التوزي الالع الع الالادل
لوسالالائل احلملالالة النتخابيالالة بالالت املرشالالحت .وتضالالمن ت الوافر امل الواد النتخابيالالة واح الرتام سالالاعات فالالتد
مراكز القرتاع وإغحقها وحق املرشحت يف حضور عملية القرتاع.
 -26وه ولة لرتفع إط سلطة يبط وسائل اإلعحم السالمعية البصالرية أي الفالة تحح،هالا
لختاذ التدابري الحزمة.
 -27وعندما ترا أن إحدا الوقائع املحح،ة أو املعروية عليها تكتس طابع ا جنائيال ام فلتالا
ختطر بذلك املدع العام املختل إقليميا.
 -28وتتالالإلل اهلي الالة العليالالا مالالن  410أعضالالاء مالالوزعت بالتسالالاوي بالالت القضالالاة وخالّبات مسالالتقلة
تالالارة بالالت اجملتمالالع املالالديفم ولالالديها جلنالة دائمالالة تتالالإلل مالالن عشالالرة أعضالالاء وميكنهالالا أن تنتشالالرم منالالذ
حل،ة استدعاء هي ة الناخبتم يف شكل مناوبة حىت يف اخلارمم حسب القتضاء.
إنشاء مجلس وطني لحقوق اإلنسان
 -29اجمللس الوطا حلقوق اإلنسانم الالذي أُنشالمب مبوجالب الدسالتور ومبوجالب القالانون 13-16
املير  3تشرين الثايف/نوفمّب 2016م هي ة مستقلة تابعة لرئيس اجلمهورية.
 -30ويتمتع اجمللس بالشخصية العتبارية والستقحل املاس واإلداريم ويعمل من أجل تعزيالز
ومحايالالة حقالالوق اإلنسالالان ويضالالطلع مبهالالام املراقبالالة واإلنالالذار املبكالالر والتقيالاليم يف جمالالال اح الرتام حقالالوق
اإلنسان.
 -31ويتال الالإلل اجمللال الالس مال الالن  38عض ال الوا يال الالتم اختيال الالارهم لكفال الالاء م املثبتال الالة ون ال الزاهتهم وخال الالّب م
واهتم الالامهم حبق الالوق اإلنس الالان م الالن ب الالت ثل ال اجملتم الالع امل الالديف واحلرك الالة اجلمعوي الالة واملن،م الالات املهني الالة
ئيس اجمللس أقرانُاله لوليالة مالد ا أربالع سالنوات قابلالة للتجديالد
والنقابيةم وكذلك الّبملان .وينتخب ر َ
مرة واحدة.
 -32ويوجه اجمللس إط رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء والّبملان تقريرا سنويا ويضمن نشره.
إنشاء منصب مندوب وطني لحماية الطفولة
 -33أُعلِ ال الالن ع ال الالن إنش ال الالاء منص ال الالب املن ال الالدوب ال ال الالوطا حلماي ال الالة الطفول ال الالة يف الق ال الالانون 12-15
املير  15يوز/يوليه  .2015وهذه ا لية اجلديدة التابعة لرئيس الوزراء مكلفة مبهالام مالن مجلتهالا
تنسالاليق مجيالالع املسالالائل املتصالاللة بالطفولالالة علالالى الصالالعيد الالالوطا وتوجيالاله انتبالالاه احلكومالالة إط عالالدد مالالن
املواييع اليت تدخل يف نطاق وليتها وموافا ا بتوصيات يف هذا الشإلن.
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 -34واملنالالدوب الالالوطا مكل ال بتعزيالالز حقالالوق الطفالالل مالالن خالالحل إنشالالاء ب الرام وطنيالالة و ليالالة
حلماية وتعزيز حقوق الطفل وتقييمها دوري ا.
تنصيب سللطة ضلبو وسلائل اإلعلالم السلمعية البصلرية ولجنلة مؤقتلة مدلفلة بقةلدار بطاقلة
الصحفي
 -35ي الالنل الق الالانون العض الالوي ل ع الالحم ( )05-12عل الالى إت الالاء احتك الالار األنش الالطة الس الالمعية
البصالرية ويالالمان أمالالور مالالن مجلتهالالا مزيالالد مالالن اإلنصالالا والشالالفافية يف ختصالاليل الالالرتددات الراديويالالة
وتالراخيل ارسالة األنشالالطة السالمعية البصالرية .وهالالو يالنل علالالى إنشالاء هي الة مسالالتقلة لضالبط اجملالالال
السمع البصري.
 -36وحيالالدد القالالانون  04-14املتعلالالق باألنشالالطة السالالمعية البصالرية مهالالام اهلي الالة واختصاصالالا ا
وتشكيلتها وسري عملها ويسند إليها دور هي ة مستقلة يارس نشاطها بكل استقحلية.
 -37ويشالالكل إنشالالاء هالالذه األخالالرية يف حزيران/يونيالاله  2016خطالالوة هامالالة يف عمليالالة القضالالاء
على احتكار األنشطة السمعية البصرية و ارستها حبرية.
 -38وتإلييالالد العالالاملت يف وسالالائط اإلعالالحمم بوشالالرت يف يوز/يوليالاله  2014عمليالالة إنشالالاء جلنالالة
مش الالرتكة ميقت الالة مكلف الالة ب الالإلمور م الالن مجلته الالا تع الالداد الص الالحفيت احملرتف الالت وإص الالدار بطاق الالة الص الالحف
وإعداد اجلمعية العامة التإلسيسية للجنة الوطنية الدائمة املكلفة هبذه املهمة.

ثالثاً -تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على أرض الواقع
ألف -مواةلة عملية ترقية التشريعات المتعلقة بالحريات
 -39اس الالتمرتم ابت الالداءا م الالن س الالنة 2012م اإلص الالححات ال الاليت ب الالدأت من الالذ العق الالد األول م الالن
األلفية الثانية وتناولت مسائل تلفة منها أساسا:
 -1مراجعة قانون االنتخابات
 -40يدعو القانون العضوي رقم  10-16املير  25آب/أغسالطس  2016املتعلالق بالن،الام
النتخالالاا األح الزاب السياسالالية إط تعزيالالز وجودهالالا يف السالالاحة السياسالالية وجعالالل املواعالالد النتخابيالالة
ذروة عمل حزا مستمر.
 -41وهالالوم باإليالالافة إط توطيالالد مراقبالالة عمليالالات التصالالويت يف مجيالالع مراحلهالالام يكفالالل شالالفافية
تامالالة يف تالالإلطري مكاتالالب ومراكالالز الق الرتاع وتالالوفري الق الوائم النتخابيالالة لفائالالدة املرشالالحت واألح الزاب.
ويس الالمد هل الاليلء بتس الالجيل ش الالكاواهم وطع الالوتم يف اي الالر الف الالرز عل الالى مس الالتوا مكات الالب القال الرتاع
واحلصول على نسخ طبق األصل من النتائ و ارسة الطعون لدا اهلي ات املختصة.
 -42وخيفال قالالانون النتخابالالات اجلديالالد مالالن اإلج الراءات املتعلقالالة بالرتشالالد لحنتخابالالات احملليالالة
والتش الريعيةم مالالن خالالحل إق الرار مبالالدأ اإلعالالحنم فض الحا عالالن تعالالديل عالالدد التوقيعالالات املطلوبالالة ويالالوفر
حتمحا أفضل للتكالي املتعلقة بإلنشطة املرشحت.
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 -2تعزيز حقوق المواطنين وضماناتهم

الحتجاز لدا الشرطة
 -43عال ال ال ردل املرس ال الالوم  02-15امل ال الالير  23يوز/يولي ال الاله  2015القواع ال الالد ال ال الاليت ت ال الالن،م ت ال الالدابري
الحتج الالاز ل الالدا الش الالرطةم وه الالو ييي الالد الت الالدابري ال الاليت س الالبق إدخاهل الالا وال الاليت تص الالون وتع الالزز حق الالوق
األشخاي الذين خيضعون هلذا التدبري.
 -44وينشالالمب املرسالالوم تالالدابري جديالالدةم خاصالالة إمكانيالالة تلق ال الشالالخل احملتجالالز زيالالارة اميالالهم
ولألجانب اخلايالعت لتالدبري الحتجالاز لالدا الشالرطة إمكانيالة التصالال بالرب العمالل أو بالتمثيليالة
الدبلوماسية أو القنصلية لبلداتمم فضحا عن إمكانية الستعانة خبدمات مرتجم شفوي.
نشر على لفتة تويالع عنالد
 -45وتُنسخ احلقوق املذكورة أعحه بالل ات الوطنية وبالفرنسية وتُ َ
مدخل قاعة الدوام يف مجيع أماكن الحتجاز.

الحتجاز السابق للمحاكمة وقرينة الّباءة
 -46تعالالزز آليالالات جديالالدة قواعالالد وشالالروط اللجالالوء إط هالالذا اإلج الراء الالالذي أصالالبد ا ن إج الراءا
استثنائيا حيدد القانون أسبابه ومدته وشروط ديده.
 -47ويّبز املرسوم  02-15القاعدة العامة اليت جيب أن تُالر هجد يف إطالار التحقيالق القضالائ م
وه أن املتهم جيب أن يبقى طليقا خحل هذا اإلجراء .ول ميكن للقاي أن يقرر ذلالك إل إذا
بق ال هالالذا التالالدبري هالالو الوحيالالد الالالذي يضالالمن مثالالول املالالتهم مالالن جديالالد أو محايتالاله أو صالالون األدلالالة
أو عندما يسمد بويع حد للجرمية أو منعها أوم أخريام بتجنالب التشالاور بالت املتهمالت والشالركاء
الذين قد حيولون دون وهور احلقيقة.
 -48ولتإلكيد الطابع السالتثنائ لححتجالاز السالابق للمحاكمالةم حيالدد القالانون شالروط اللجالوء
إط هالالذا التالالدبريم خاصالالة بتفضالاليل اللجالالوء إط تل ال تالالدابري املراقبالالة القضالالائية .وإذا ولالالت هالالذه
التدابري غالري كافيالة لضالمان مثالول املالتهم مالن جديالدم جيالوز للقايال أن يلجالإل إط تالدابري الحتجالاز
الس الالابق للمحاكم الالة م الالن خ الالحل األحك الالام القانوني الالة ال الاليت تف الالرض م الالن ا ن فص الالاعدا عل الالى قاي ال
التحقيالالق تعليالالل ق الراره وإخطالالار املالالتهم بالاله (مالالع إمكانيالالة اع الرتاض هالالذا األخالالري مالالن خالالحل قن الوات
الست نا ).
 -49ول ينطبق قرار الحتجاز السابق للمحاكمة على األحكام اليت تقل عن ثالح سالنوات
إل إذا مل يقالالدم امل الالتهم أي يالالمانات للمث الالول جم الالددا أو إذا كانالالت اجلرمي الالة ق الالد أسالالفرت ع الالن وف الالاة
أو سببت ايطرابات وايحة للن،الام العالام .ول تتجالاوز مالدة الحتجالاز السالابق للمحاكمالة أربعالة
أشالالهر قابلالالة للتجديالالد مالالرة واحالالدة بالنسالالبة للمسالالائل اجلنحيالالة وم الرتت يف املسالالائل اجلنائيالالة وثالالح
مرات إذا كانت العقوبة املستحقة ه السجن ملدة  20سنة أو السجن امليبد أو اإلعدام.
 -50وقالالد سالالاعد هالالذا الن،الالام اجلديالالد علالالى إدخالالال إج الراء املثالالول الفالالوري ليحالالل الالل أحكالالام
اإلجراءات املتعلقة بالتلبس باجلرميةم ا أدا إط اخنفاض أرقام الحتجاز السابق للمحاكمة.
 -51وباملثالاللم عالالزز إدخالالال س الوار املراقبالالة اإللكرتونيالالة ن،الالام تالالدابري املراقبالالة القضالالائيةم وكالالذلك
فعلت خدمة اجملتمع كبديل لححتجازم واإلفرام بكفالة بالنسبة لألجانب.
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رمي العن يد املرأة
 -52تنل التعديحت اليت أُجريت على قانون العقوبات مبوجب القالانون رقالم  19-15علالى
أحكام جديدة رم بع األفعال اليت تنتهك كرامة املرأة وسحمتها البدنية أو النفسية.
 -53وينالالزل القالالانون عقاب الا شالالديدا مب الرتكمل أفعالالال العن ال املنالالزسم والعن ال البالالديفم والعتالالداء
بالضربم والعن اللف ،أو النفس املتكررم وهجر األسرةم ومضايقة امرأة يف مكان عامم بإلي
فعل أو تصر أو كحم ينتهك عريهام وأي عدوان يُرتكب على حت غالرةم أو عنال أو إكالراه
أو ديد ميس احلرمة اجلنسية للضحيةم والتحر اجلنس بالإلي فعالل أو قالول ذي طالابع أو تلماليد
جنس .
 -54وينل القانون على عقوبات قسرية إذا وقعت اجلرمية يف مكان العمل وب،رو مشالددة
عندما تكون الضحية قاصرا عمرها سالتة عشالر عامالا أو إذا كالان الفعالل املرتكالب قالد يسالره يالع
الض الالحية أو مري الالها أو إعاقته الالا أو عجزه الالا الب الالديف أو النفسال ال أو كوت الالا ح الالامحا أو إذا ارتكب الالت
قصر أو حتت ديد السحح.
اجلرمية حبضور أطفال ر
 -55وللحفالالال عل الالى كرامالالة امل الرأة املطلهقالالة ال الاليت تعالالايف ص الالعوبات اجتماعيالالة أو ل الالديها حض الالانة
صرم وتلبية احتياجات املادية على اخلصويم خِ
اختالذت تالدابري جديالدة بشالإلن دعالم مالادي
أطفال قُ ه
صالالر املوجالودين حتالالت رعايتهالالا مالن صالالندوق خالالاي
ومالاس تتمثالالل يف مالند نفقالالة للمالرأة واألطفالال ال ُق ه
أنشمب مبوجب القانون رقم  01-15املير  4كانون الثايف/يناير .2015

نزع الصفة اإلجرامية عن اإلدارة والصحافة
 -56تفال الالرض التعال الالديحت اجلديال الالدة الال الاليت أُجريال الالت علال الالى ق ال الانون اإلج ال الراءات اجلنائيال الالة مبوجال الالب
املرسوم  02-15قيودا على اإلجراءات العامة يف القضايا املتعلقة باألفعال اإلدارية اليت أدت إط
سرقة أمالوال عامالة أو خاصالة أو إط إسالاءة اسالتعمال هالذه األمالوال أو إتحفهالا أو فقالداتا باشالرتاط
تقدمي شكوا مسبقة من اهلي ات الجتماعية قبل بدء الدعوا العامة.
 -57وهكذا أُعف املديرون من القيود املتصلة باإلدارة وميكنهم العمل دون خو  .وساليكون
مالالن ا ن فصالالاعدا مالالن مسالاليولية اهلي الالات الجتماعيالالةم أي جملالالس اإلدارة واجلمعيالالة العامالالة يف هالالذه
احلالةم تقدمي الشكاوا يف حالت اجلرائم اليت يرتكبها املديرون.
 -58وباإلي ال الافة إط ذلال الالكم يال الالنل الدسال الالتور املع ال الدهل عل الالى أنال الاله ل ميكال الالن أن ختضال الالع جنحال الالة
الصحافة لعقوبة سالبة للحرية .

محاية الطفولة
 -59كالالان القالالانون  01-14املالالير  4شالالباط/فّباير  2014قالالد أجالالرا تعالالديحت تالالنلم يف
صالر والعتالداء علاليهم جنساليا .وكالان قالد
مجلة أمورم على رمي التسالول رفقالة قاصالر واختطالا الق ه
ح الالدد أيضال ال ا املس الاليولية اجلنائي الالة للطف الالل يف  10س الالنوات كامل الالة وذك الالر أن القص الالر دون س الالن 13
ل ميكالالن أن خيضالالعوا سالالوا لتالالدابري إصالالححيةم وأتالالم يف مسالالائل املخالفالالات ل ميكالالن أن يتعري الوا
إل للتوبيخ وبت  13و 18سنةم ميكن أن خيضعوا إما لتدابري محاية أو إعالادة تإلهيالل أو عقوبالات
فهفة.
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 -60وجالالاء القالالانون  12-15املالالير  15يوز/يوليالاله  2015واملتعلالالق حبمايالالة الطفولالالة ليالاليطر
عامل هذه الف ة من السكان اليت تكون عناصر منها أحيان ا الفة للقانون.
 -61وينل القانون على يمان محاية الطفل من مجيالع أشالكال التحيالز أو اإل الال أو العنال
أو سوء املعاملالة أو السالت حل أو أي نالوع مالن أنالواع العتالداء البالديف أو املعنالوي أو اجلنسال م مالن
خحل جمموعة مالن التالدابري املناسالبة وعلالى محايالة حقوقاله يف حالالت الطالوارئ والكالوار واحلالروب
والنزاعات املسلحة ومحايته من وسائل اإلعحم لتجنب أي مساس بتوازنه البديف والعقل .
 -62وجيالالب أن يك الون احتجالالاز القاصالالر السالالابق للمحاكمالالة يف أمالالاكن مناسالالبة وتتمشالالى مالالع
احالرتام كرامالالة اإلنسالالان وخصالالائل الطفالالل واحتياجاتالاله والتسالالجيل السالالمع البصالالري إلزامال جلميالالع
جلسالالات السالالتماع إط األطفالالال يالالحايا العتالالداء اجلنسال كمالالا أن مالالن اإللزامال تقالالدمي مسالالاعدة
نفسية أثناء اجللسات.

باء -التوعية بحقوق اإلنسان ونشرها وتعليمها
 -63تتضمن الّبام التدريبية املختلفة يف ميسسات وزارة العدل وحدات تدريب أوس جلميالع
القضاة أو وحدات لتعزيز أو إعادة تدريبهم.
 -64وقد أدرجالت دوائالر األمالن وإدارة السالجون هال أيضال ا الفصالل املتعلالق حبقالوق اإلنسالان يف
الدروس املوجهة للضباط ويباط الص واملووفت املكلفت بلنفاذ القانون.
 -65وواصالالل املعهالالد الالالوطا حلقالالوق اإلنسالالانم مبوجالالب وليتالالهم جهالالود التالالدريب الالالذي أصالالبد
ل مركزي الا ليص الالل إط الكث الالري مالالن أس الالاء البل الالد وتسالالتفيد من الاله القطاع الالات احلكوميالالة واجملتم الالع امل الالديف
ووسائل اإلعحم .ومنذ سنة 2012م نذكر يف مجلة أمور:
(أ)

تن،يم حلقات عمل بشإلن هي ات املعاهدات:



اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانم يف نيسان/أبريل 2012م واللجنة املعنية بالقضالاء
على التمييز يد املرأةم اجلزائر العاصمة يف أيار/مايو 2012؛



اللجنالالة املعنيالالة بالالاحلقوق القتصالالادية والجتماعيالالة والثقافيالالةم اجلزائالالر العاصالالمة يف
آب/أغسطس 2012؛



جلنة حقوق الطفلم قسنطينة يف نيسان/أبريل 2013؛



جلنالالة القضالالاء علالالى التمييالالز العنصالالريم اجلزائالالر العاصالالمة يف تش الرين األول/أكتالالوبر
2013؛

(ب) تال الالدريب املال الالدربت بش ال الالإلن ا ليال الالات الدولي ال الالة حلمايال الالة حق ال الالوق امل ال الرأةم يف أيل ال الالول/
سبتمّب  2012وتشرين الثايف/نوفمّب 2013؛
(م) التالالدريب بشالالإلن حقالالوق األشالالخاي ذوي اإلعاقالالةم يف شالالباط/فّباير وأيار/مالالايو
وكانون األول/ديسمّب 2013؛
(د) حلق الالة عم الالل لتق الالدمي الّبوتوك الالول اإلي الالايف لتفاقي الالة مناهض الالة التع الالذيبم اجلزائ الالر
العاصمة يف شباط/فّباير 2013؛
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(ه) تدريب لفائدة أعضاء جلنة متابعة توصيات اتفاقية القضالاء علالى مجيالع أشالكال
التمييز يد املرأةم اجلزائر العاصمة يف كانون األول/ديسمّب 2014؛
(و) تدريب لفائالدة الصالحفيت بشالإلن مويالوع :الصالحافة وحقالوق اإلنسالانم اجلزائالر
العاصمة يف نيسان/أبريل 2015؛
(ز) سلسلة تدريبية بشإلن اإلصححات األخرية لقانون اإلجالراءات اجلنائيالةم مجعالت
مووف وزارة العدل واألمن الوطا والدرك الوطا يف عدد من وليات البلد.
جيم -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
 -66يف سنة 2010م وجهت احلكومة دعوة إط سبع من آليات حقوق اإلنسان .وسبق أن
زار اجلزائ الالر ن الالس م الالن ه الالذه ا لي الالاتم اثنت الالان منه الالا من الالذ س الالنة 2012؛ ويتعل الالق األم الالر ب الالا ليتت
التاليتت:
املقالالرر اخلالالاي املعالالا بالالاحلق يف التعلالاليمم السالاليد كيشالالور سالالين م مالالن  24كالالانون
(أ)
الثايف/يناير إط  3شباط/فّباير 2015؛
(ب) املقال الالرر اخلال الالاي املعال الالا بال الالاحلق يف الصال الالحةم السال الاليد داينيال الالوس بال الالوراسم مال الالن 27
نيسان/أبريل إط  10أيار/مايو .2016

رابعاً -متابعة توةيات االستعراض السابق
ألف -التوةيات التي أُحيو بها علماً
 -67التوةل لليتان  5و :6قبلال الالت اجلزائال الالر التوصال الالية املتعلقال الالة بال الالالن،ر يف إمكانيال الالة القيال الالام هبال الالذا
التصديق .ول تزال تن،ر يف ذلك.
 -68التوةل ل ل لليات  12و 14و 15و 19و 22و 23و :68اجلزائ ال ال الالر حت ال ال الالرتم التزاما ال ال الالا.
وتستند القوانت اليت اعتمدها الّبملان بشإلن احلريات الدميقراطية إط املعايري الدولية.
 -69وإن تكييال التشالريعات الوطنيالالة عمليالالة دائمالالة .وهالالذا اجلهالالد نتيجالالة تقيالاليم منالالت،م لتنفيالالذ
القوانت تقوم به السلطات العامة مع أصحاب املصلحة املعنيت .ويهد هالذا التقياليم إط حتديالد
املمارسات اجليدة ولكن على اخلصوي إط حتديد القيود ب ية تصحيحها والت لب عليها.
 -70وقد جالاء الدسالتور املعالدهل بضالمانات جديالدة ملمارسالة حريالة اإلعالحم والتعبالري إذ ل جيالوز
من ا ن فصاعدا إصدار أي عقوبة سالبة للحرية حبق اإلعحميت .وباملثلم ُكِّر َست حرية الت،اهر
السلم .
 -71وان،ر أيض ا الرد على التوصية رقم .17

 -72التوةيات  30و 83و 84و :85ل توجد يف اجلزائر قوانت ييز بت املواطنت.
 -73وأل ت اجلزائرم منالذ اسالتقحهلام التالدابري التشالريعية والتن،يميالة التمييزيالة .ويكالرس الدسالتور
املبدأ القائل باملساواة بت مجيع املواطنت يف احلقوق والواجبالات وبتمالتعهم باحلمايالة القانونيالة علالى
GE.17-01918

11

A/HRC/WG.6/27/DZA/1

قدم املساواة .والتشريع اجلزائريم الالذي يراعال إط حالد كبالري ن،الام التفاقيالات الدوليالةم يسالتند إط
مبدأ عدم التمييز هذا.
 -74ويستند قانون اإلر إط القانون اإلسحم (الشريعة) .وهو من،هم بطريقة كلية وشاملةم
باعتبار أن املهر والنفقة ل تتحملها الزوجة وإمنا الزوم .وينطبالق الفالرق بالت اجلنسالت يف اإلر يف
حالة وحيدة ولكن هناك حالت عديدة تر فيها املرأة أكثر من مرةم يف حت ل ير الرجل.
 -75ان،ر الرد على التوصيات  29و 33و 34و 35و 36و.37
 -76التوة ل لليتان  17وُ :23رفع ال الالت حال ال الالة الطال ال الوارئ ع ال الالن كام ال الالل اإلقل ال الاليم ال ال الالوطا يف 11
شباط/فّباير  .2011و د التدابري اخلاصة بولية اجلزائر العاصمة إط كفالة محايالة األشالخاي
واملمتلكالات مالالن أعمالال اجلماعالالات اإلرهابيالة احملتملالالةم رغالم تقلالاليل هالذه األعمالالال والالتحكم فيهالالا
بشكل جذري.
 -77واجلالالدير بالالالذكر أن األح الزاب السياسالالية واجلمعيالالات األخالالرا مالالا زالالالت تالالن،م يف اجلزائالالر
العاصالالمة امل،الالاهرات والعتصالالامات املالالإلذون هبالالا مسالالبقام كمالالا تثبالالت ذلالالك آل التجمعالالات الالاليت
اتسمت هبا العمليات النتخابية املختلفة اليت شهد ا اجلزائر يف السنوات األخرية.
 -78ومن شالإلن قالانون اإلعالحم وقالانون اجلمعيالات الصالادرين يف سالنة  2012أن يعالززا إعمالال
احلق يف حرية الرأي والتعبري وكذلك احلق يف حرية تكوين اجلمعيات .ويتفق هذان القانونان ياما
مع املعايري الدولية يف هذا اجملال.
 -79التوةلليات  86و 87و 88و 89و 104و :112تتعالالاون اجلزائالالر تعاون الا تام الا مالالع
اإلج الراءات اخلاصالالة التابعالالة جمللالالس حقالالوق اإلنسالالان .ويف هالالذا السالالياقم وجهالالتم وفق ال ا ألولويا الالا
الوطنية يف هذا اجملالم دعوة إط سبعة مكلفت بولياتم منهم نسة زاروا البلد فعحا.
 -80واجلزائر مستعدة للن،ر بعت الريا يف أي طلب زيارة يرد مالن املكلفالت بوليالات أخالرام
وه يف هذا السياق مستعدة ملواصلة املشاورات معهم.
 -81التوةلليات  90و 91و :92تلتالالزم اجلزائالالر بوقال ميقالالت لعقوبالالة اإلعالالدام حبكالالم الواقالالع
منذ أيلول/سبتمّب 1993م وقد أدخلت إصححات على قانون العقوبات أصبحت معها عقوبالة
اإلعالالدام تقصالالر علالالى أخطالالر اجل الرائم .وجالالاءت يف قالالانون العقوبالالات عقوبالالات سالالالبة للحريالالة لتحالالل
الالل عقوبالالة اإلعالالدام بالنسالالبة جل الرائم السالالرقة مالالع محالالل السالالحح وال الالار غالالري املشالالروع باملخالالدرات
واحلرق عمدا والسرقة ب،رو مشددة وتزوير النقود والتهريب.
 -82وهناك دوريا أحكام باإلعدام صدرت بشكل تائ ُخت هف إط السجن امليبد.

 -83التوةل لليتان  93و :94خال الالحل العقال الالد 1990م عاشال الالت اجلزائال الالر أزمال الالة أمنيال الالة بسال الالبب
اإلرهاب .وللتصدي لعواقب هذه األزمةم اختالارت اجلزائالر آليالة وطنيالة داخليالة ملعاجلالة هالذه األزمالة
واخلروم منها وعريتها على موافقة الشعب؛ وهذه ا لية ه ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية.
 -84و ال الالد هال الالذه الوثيقال الالة ال ال الاليت أُقِال الالرت باسال الالتفتاء إط اس ال التعادة السال الالحم وإعال الالادة التماس ال الالك
الجتماع والت ام اجلراح العميقة اليت أصابت السكان املدنيت بفعل اإلرهاب.
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 -85وليسالالت املصالالاحلة الوطنيالالة مبعالالي امليثالالاق عمليالالة فرديالالة ول عالالذرا للعفالالو يف والالل النسالاليان
واإلفحت من العقابم وإمنا ه شكل من أشكال العدالة النتقالية املكيهفة مع سياق اجلزائر.
 -86واألمر يتعلق باستجابة دميقراطية مجاعية لويع حد تائ إلراقة الدماءم وإحالحل سالحم
دائمم وفتد آفاق مسالتقبلية للشالعب اجلزائالري قوامهالا التضالامن والعفالو مالن أجالل بنالاء البلالد لصالا
األجيال املقبلة.
 -87التوةللية  :107علالالى غ الرار الالالدول املنتميالالة إط نفالالس اجمل الال احلضالالاريم ل تن،الالر اجلزائالالر
إط اسرافات بع الف ات من األشخاي على أتا مرتبطة حبقوق اإلنسان وإمنا بسلوك فردي.

باء -التوةيات المنفذة جزئياً
 -88التوة لليتان  8و :9اجلزائ الالر ط الالر يف مع ،الالم الص الالكوك الدولي الالة حلق الالوق اإلنس الالان .وق الالد
ص الالدقتم يف  27أيلول/س الالبتمّب 2016م عل الالى بروتوك الالول م الالابوتو املتعل الالق حبق الالوق املال الرأة وامليث الالاق
األفريق بشإلن الدميقراطية والنتخابات واحلكم.
 -89واجلزائ الالر ط الالر يف اتفاقي الالة محاي الالة حق الالوق مجي الالع العم الالال امله الالاجرين وأفال الراد أس الالرهم من الالذ
سنة 2005م وه تن،ر يف إمكانية النضمام إط اتفاقية من،مة العمل الدولية رقم .189
 -90التوة ل للية  :69يوط ال الالد الق ال الالانون رق ال الالم  06-12املتعل ال الالق باجلمعي ال الالات احل ال الالق يف تك ال الالوين
اجلمعيالالات إذ يلالالزم اإلدارة بالبالالت يف غضالالون مهلالالة الالددة يف طلالالب التسالالجيلم ويعلالالن يف الوقالالت
نفسالاله أن صالالمت اإلدارة يعالالا املوافقالالة وأن الالالرف ل ميكالالن أن يكالالون ألسالالباب أخالالرا غالالري عالالدم
احرتام القانون ويكون قابحا للمراجعة القضائية.
 -91وفيم الالا يتعل الالق بتموي الالل اجلمعي الالاتم ل حي ،الالر الق الالانون التموي الالل األجن الالمل .ب الالل ه الالوم عل الالى
العكس من ذلكم يشجع الشراكةم ولكناله يشالرتط المتثالال للمعالايري العامليالة املتفالق عليهالام ومنهالا
نزاه الالة املس ال ِّالريين والش الالفافية املالي الالة و اس الالبة األمال الوال املتلق الالاة وبي الالان غ الالرض املن،م الالة غ الالري احلكومي الالة
وإمكانية اقتفاء أثر األموال املستخدمة.
 -92التوةية  :95وافقت احلكومة من حيالث املبالدأ يف كالانون األول/ديسالمّب  2013علالى
زيارة الفريالق العامالل للجزائالر .ول تالزال املناقشالة جاريالة بالت اجلالانبت لحتفالاق علالى اإلطالار املرجعال
للزيارة وفرتة القيام هبا.
 -93ان،ر أيض ا الرد على التوصية رقم .86

 -94التوةلية  :105توجالالد السالالجون يف اجلزائالر حتالالت سالاللطة القضالاء .وتكفالالل النيابالالة العامالالة
املختصالالة إقليمي ال ا عمليالالات تفتيشالالها بانت،الالام .وعالالحوة علالالى ذلالالكم تقالالوم املن،مالالات غالالري احلكوميالالة
اجلزائري الالة وامليسس الالة الوطني الالة حلق الالوق اإلنس الالان وجلن الالة الص الالليب األمح الالر الدولي الالة بزي الالارات منت،م الالة
للسجون ومرافق الحتجاز املوجودة يف مراكز الشرطة والدرك الوطا.
 -95وأجرت جلنة الصليب األمحر الدولية وحدها أكثر مالن  265زيالارة وحتادثالت دون وجالود
شهود مع آل احملتجزين.
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 -1تفتيش أماكن االحتجاز لدى الشرطة
السلطة

2013

2014

2015

قضاة النيابة العامة

9 331

9 679

9 766

 -2تفتيش المؤسسات السجنية
السلطة

2013

2014

2015

قضاة النيابة العامة

2 018

147

219

10 355

6 156

اللجنة الدولية للصليب األمحر

16

13

12

من،مة غري حكومية

2 331

1 757

2 395

املفتش العام

جيم -التوةيات َّ
المنف َذة
 -96التوةية  :10كان لدا اجلزائرم قبل التصديق على صك األمم املتحدة بوقالت طوياللم
قالالانون إطالالاري بشالالإلن األشالالخاي ذوي اإلعاقالالة (القالالانون  09-02املالالير  8أيار/مالالايو .)2002
وباإليالالافة إط ذلالالكم يكفالالل الدسالالتورم مالالدا احليالالاةم حالالدا أدغ ملعالالا األشالالخاي غالالري القالالادرين
على العمل.
 -97التوةلليات  13و 16و :20تضالالمن مجيالالع الدسالالاتري اجلزائريالالة للمالواطنت حريالالة ارسالالة
حرية الرأي والتعبري وتكوين اجلمعيات .وتن،م قوانت ددة ارسة هذه احلقوق.
 -98ان،ر الرد على التوصية .25
 -99التوةية  :18كانت آثار حالة الطالوارئ قالد ُرفعالت قبالل تالاريخ  9شالباط/فّباير 2011
بوقت طويل .وتشمل هالذه ا ثالار يف مجلالة أمالور :ح،الر التجالول وإغالحق يمالات األمالن اإلداري
وتالالدابري اإلقامالالة اجلّبيالالة املتخالالذة حبالالق بع ال األشالالخاي .وا بشالالكل تالالدرجي رفالالع مجيالالع التالالدابري
القانونية املتخذة يف سنة  1992أو تعديلها أو تكييفها يف نصوي القانون العام.
 -100التوةللية  :21ل يوجالالد سالالجناء رأي يف اجلزائالالر .ويف إطالالار اإلصالالححات التشالريعية الالاليت
أُجريالالت خالالحل سالالنيت  2011و2012م ل يتضالالمن القالالانون العضالالوي اجلديالالد املتعلالالق بالالاإلعحم
عقوبات سالبة للحرية .وهناك من ا ن فصاعدا إشارة إط هذا التدبري يف الدستور املعدهل.
 -101التوة للية  :24تُعت ال َالّب األح الزاب السياس الالية ج الالزءا ل يتج الزأ م الالن املش الالهد امليسس ال  .وق الالد
أتاحت الدولة هلذه األخرية تلكات عقارية وتسهيحت حىت تتمكن من اليالطحع بإلنشالطتها.
ومنذ إصدار القانون يف سنة 2012م يت املوافقة على  43حزب ا سياسالي ا جديالدا ليصالل عالددها
اإلمجاس إط  71حزب ا.
 -102ويكفالالل الدسالالتور لألح الزاب السياسالالية املسالالاواة يف املعاملالالة والوصالالول العالالادل إط وسالالائل
اإلعحم .ويكفل القانون العضوي سداد تكالي احلمحت النتخابية.
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 -103التوة للية  :25ل توج الالد تشال الريعات الالرم احل الالق يف ارس الالة حري الالة العب الالادة .وجي الالب عل الالى
األديالالان أن تراعال القواعالالد الالاليت تالالن،م هالالذه املمارسالالة الالاليت ميكالالن الحتجالالام هبالالا أيضال ا علالالى ارسالالة
الدين اإلسحم .
 -104ومل جيرم املشرع اجلزائري فعل التحالول مالن ديالن إط آخالر يف حالد ذاتاله ألناله مل يالنل علالى
أي عقوبات جنائية حبق أي شخل ي ري دينه.
 -105التوةل لليتان  28و :32ل يوج الالد يف اجلزائال الالر أي ح الالاجز حي الالول دون وص الالول امل ال الرأة إط
تل املهام أو الووائ سوا حواجز امليهحت أو اجلدارة.
 -106وتعمالالل الدولالالة علالالى ترقيالالة امل الرأة يف مناصالالب املسالاليولية يف امليسسالالات واإلدارات العام الالة
وعلى مستوا امليسسات وكذلك لتحقيق مبدأ املساواة بت اجلنست يف سوق العمل.
 -107وصالالدقت اجلزائالالر علالالى اتفاقيالالة احلقالالوق السياسالالية للم الرأة يف  19نيسالالان/أبريل .2004
وعالالدلت دسالالتورها يف عالالام  2008لتعزيالالز التمثيالالل السياس ال للم الرأة يف اجملالالالس املنتخبالالة .وصالالدر
قانون عضوي بذلك يف  12كانون الثايف/يناير .2012
 -108التوةية  :31املساواة بت مجيع املواطنت مبدأ أساس مكرس يف الدستور.
 -109التوةلليتان  38و :42اعتمالالدت احلكومالالة يف سالالنة  2007اسالرتاتيجية وطنيالالة ملكافحالالة
العن يد املرأة ونفذ ا منذ ذلك احلت .ورافق هذه السرتاتيجية خطالة اتصالالت أُشال ِركت فيهالا
وسائل اإلعحم ورجال الدين واألكادمييون واجملتمع املديف.
 -110التوة للية  :43يعاق الالب ق الالانون العقوب الالات اجلزائ الالري أش الالكال العنال ال املرتكب الالة يف أم الالاكن
العمل أو يف اجملال العام أو اخلاي.
 -111ان،ر الرد على التوصيات  39و 40و 41و 44و 45و 46و.47

دال -التوةيات المقبولة
 -112التوةللية  :11أثنالالاء املناقشالالة التحاوريالالة مالالع املقالالرر اخلالالاي والالالدول األعضالالاء يف اجمللالالسم
قدمت اجلزائر إط اجللسة العامة للمجلس يف دورته العشرين عريا عن التالدابري املتخالذة أو املزمالع
اختاذها لتفعيل التوصيات الواردة يف التقرير املقدم.
 -113ان،ر الرد على التوصيات  16و 21و 24و.25
 -114التوة لليات  26و 27و 48و :49اعتم الالدت احلكوم الالة يف س الالنة  2007اسال الرتاتيجية
وطني الالة ملكافح الالة العن ال ي الالد امل الرأة .واخت الالذتم يف إط الالار تنفي الالذ ه الالذه الس الرتاتيجيةم جمموع الالة م الالن
التدابري تتعلق على اخلصوي مبا يل :

GE.17-01918

(أ)

ويع خطة لحتصال؛

(ب)

إجراء دراسات؛

(م)

جمموعة اإلحصاءات؛

(د)

للمتدخلت يف جمال التصدي للعن يد املرأة؛
إعداد دليل
ر
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(ه)

تدريب املتدخلت لتحست رعاية النساء يحايا العن .

 -115وسهر على تقييم تنفيذ هذه السرتاتيجية جلنة وطنية ذات تشكيلة تعدديالة :امليسسالات
واجملتمع املديف واألوساط األكادميية واألخصائيون الجتماعيون.
 -116التوة ليات  29و 33و 34و 35و 36و :37مبالالدأ املسالالاواة بالالت اجلنسالالت مكالالرس
يف جمموعة من مواد الدستور .و در اإلشارة يف هذا الصدد إط أن املرأة:
(أ)

تصل إط مجيع املناصب العامة؛

(ب)

ناخبة وميكن أن ترتشد جلميع النتخابات؛

(م)

ميكنها أن تيسس حزب ا أو مجعية أو نقابة عمالية وتقوم بلدار ا ويثيلها؛

(د)

ميكنها أن تعّب عن آرائها حبرية وجبميع الوسائل؛

(ه)

ميكنها أن تعقد اجتماعات وتن،م م،اهرات؛

(و)

لديها احلق يف رفع دعاوا إط احملاكم؛

(ز)

تقيم وتتنقل حبرية داخل البلد وخارجه؛

(ح) تتمتالالع بكالالل السالالتحقاقات الجتماعيالالة الالاليت يالالنل عليهالالا القالالانونم مبالالا يف ذلالالك
السكنم رهن ا باستيفاء شروط األهلية؛
(ط)

حتصل على التعليم على املستوا البتدائ واملتوسط والثانوي والعاس؛

(ي)

تستفيد من دورات التدريب املها يف مجيع الشعب؛

(ك)

حتصل على الرعاية الصحية الوقائية أو العحجية؛

(ل)

تّبم العقود جبميع أنواعها؛

(م) تستفيد من الئتمان أو من أي شكل من أشكال القالروض املماثلالة الاليت يالنل
عليهالالا القالالانون .ول ينطالالوي القالالانون علالالى أي يييالالز فيمالالا خيالالل مالالند القالالروض املصالالرفية والرهالالون
العقارية؛
(ن)

حتصل على الووائ وتستفيد من يمانات التطوير الوويف والرتقية؛

(س)

حت،ى بنفس املرتب وأيام العطل القانونية والتقاعد.

 -117التوة ل ل لليات رق ل ل للم  39و 40و 41و 44و 45و 46و :47ل ينطال ال الالوي الق ال ال الالانون
اجلزائالالري علالالى أي يييالالز عنالالدما يتعلالالق األمالالر مبعاقبالالة مجيالالع أشالالكال العن ال يالالد األشالالخاي وهالالو
يالالنل علالالى جمموعالالة مالالن اجلالزاءات الالاليت تُطبهالالق وفقال ا للحالالالتم مالالع مراعالالاة آثارهالالا علالالى الشالالخلم
مبا يف ذلك حالت التحر اجلنس .
 -118وق الالد اقرتح الالت جلن الالة مش الالرتكة ب الالت القطاع الالاتم أ ِ
ُنشال ال ت يف آذار/م الالارس 2014م إدرام
أحكام جديدة يف قانون العقوبات يف جمال العن يد املرأةم واعتُمدت هذه األحكام يف كانون
األول/ديسمّب .2015
 -119ان،ر الفقرات  52و 53و.54
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 -120وفيمالالا يتعلالالق بالالالعن القتصالالاديم ا تعالالديل املالالادة  330املتعلقالالة بالالالتخل عالالن األسالالرة
لتشمل التخل عن الزوجة .وينل القانون على محاية هذه األخرية مالن التصالرفات الاليت ترمال إط
حرماتا من تلكا ا أو مواردها باللجوء إط اإلكراه والتخوي .
 -121وملواءمة التشريعات مع ن،ام الزوام القائم على مبالدأ فصالل أمالوال الالزوجتم أُل ال العالذر
امل الالّبئ م الالن الق الالانون فيم الالا خي الالل الس الالرقة ب الالت األزوام وش الالرط تق الالدمي ش الالكوا لتُتهخ الالذ اإلجال الراءات
اجلنائية.
 -122التوةل ل ل لليات  50و 51و 52و 53و :55أثن ال ال الالاء ك ال ال الالل ارس ال ال الالة ت ال ال ال الرتبط باحلري ال ال الالات
الدميقراطيالة وحقالالوق اإلنسالان وسالاليادة القالالانون واحلوكمالةم يراعال املشالِّالرع املعاهالدات املصالدهق عليهالالا
يف صياغة القوانت.
 -123ويُراعى هذا املبدأ ألن املعاهدات املصدق عليها تعلو على القانون الوطا وألن بلمكان
اجمللالالس الدسالالتوري أن يالالرف القالالانون الالالوطا إذا اتضالالد أنالاله ل يتماشالالى مالالع املعاهالالدات املصالالدق
عليها.
 -124وكال الالان اهلال الالد مال الالن الرتتيبال الالات املتخال الالذة والتعال الالديحت املدخلال الالة يف عال الالدة مناسال الالبات علال الالى
النصوي التإلسيسية للممارسة التعددية يف اجلزائر هو دائم ا جعالل احلقالوق أكثالر فعاليالة وتوطيالدها
يف يوء أوجه القصور اليت تكش عنها املمارسة وجعلها أكثر بروزا وكفاءة.

 -125التوةل ل للية  :54أنشال ال الالإلت اجلزائال ال الالر آليال ال الالات ملنال ال الالع الفسال ال الالاد ومكافحتال ال الاله .وباإليال ال الالافة إط
القالالانون  01-06املالالير  26شالالباط/فّباير 2006م املعالالزز بلطالالار قالالانويف يسالالتند إط املعاهالالدات
الدوليةم يعاقب قانون العقوبات على هذه املمارسة اإلجرامية.
 -126وأنشإلت اجلزائر هي الات ملكافحالة الفسالاد .ومالن بالت هالذه اهلي الات :اهلي الة الوطنيالة للوقايالة
مالالن الفسالالاد ومكافحتالاله والالالديوان املركالالزي لقمالالع الفسالالاد ووحالالدة معاجلالالة املعلومالالات املاليالالة وجملالالس
احملاسبة واملفتشية العامة للمالية.
 -127التوة لليات  49و 96و 97و 98و 99و 100و 101وُ :102و ِي الالعت خط الالة
عمل وطنيالة بعنالوان اجلزائالر اجلالديرة باألطفالال مبشالاركة امليسسالات الوطنيالة واجملتمالع املالديف وفريالق
استشاري من األطفال واملراهقتم بدعم من اليونيسي .
 -128وت طال خطالالة العمالالل الفالالرتة  2015-2008وتشالالمل أربعالالة جمالالالت تالالدخل كبالالرية ه ال :
حق الالوق الطف الالل وتش الالجيع حي الالاة ص الالحيةم ونوعي الالة التعل الاليمم ومحاي الالة الطف الالل .ولض الالمان متابع الالة ه الالذه
اخلطةم أ ِ
ُنش ت جلنة توجيهية تتإلل من امليسسات الوطنية واجملتمع املديف واألطفال واملراهقت.
 -129وتشالالدد اس الرتاتيجية مكافحالالة العن ال يالالد األطف الالال يف الوقالالت نفس الاله علالالى الوقاي الالة م الالن
العن ال وإعالالادة إدمالالام الضالالحايا يف اجملتمالالع .وأع الوان الدولالالةم مبالالن فالاليهم املدرسالالون واألخصالالائيون
الجتماعيون واملعلمونم ملزمون بالاإلبح عالن حالالت العنال املشالتبه فيهالا يف املدرسالة أو داخالل
األسرة .ويرافق هذه السرتاتيجية خطة اتصال وتدريب.
 -130التوةيات  56و 57و 58و 59و 60و 70و 76و :80احلالق يف التعلاليم واحلالق
يف الصالالحة مالالن احلقالالوق الدسالالتورية .و الالا حقالالان جمانيالالان وشالالامحن للجميالالع .وقالالد حققالالت اجلزائالالر
قبل األوان األهدا اإلمنائية لأللفية بشإلن هاتت املسإللتت.
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 -131وحت،ى مجيع مناطق البلد بنفس املعاملة وتستفيد بنفس املزايام خاصة فيما يتعلق بالالبي
التحتية الطرقية والتعليمية والستشفائية والوصل بشبكات املاء والصر الصح والكهرباء.
 -132وتسالالتفيد اهلضالالاب العليالالا واجلنالالوب الكبالالري بالالّبام إمنائيالالة خاصالالة .ويتعلالالق األمالالر جبمي الالع
القطاعات وحي،ى منها التعليم والصحة والعمالة باألولوية.
 -133وتشالالمل اإلج الراءات قالالرب البالالي التحتيالالة والنقالالل واحلالالافحت املدرسالالية وأشالالكال الرعايالالةم
ول سيما املدرسة الداخلية يف ميسسات التعليم الوطا أو التدريب املها.
 -134ان،ر الرد على التوصية رقم .81
 -135التوةلليات  61و 62و :77تعتالالزم السياسالالة الجتماعيالالة للدولالالة إتاحالالة نفالالس الفالالري
واملزايا جلميع املواطنت ب الن،ر عن موقعهم اجل رايف.
 -136وباإليالالافة إط اخلطالالط اخلمسالالية وخطالالط إحيالالاء القتصالالاد الالاليت ل ميكالالن إنكالالار فوائالالدها
علالالى التنميالالة البشالالريةم تنفالالذ الدولالالة ب الرام خاصالالة إيالالافية لفائالالدة بع ال الوليالالات .ويهالالد هالالذا
النه إط حتقيق استقرار السكان بتالوفري نفالس اخلدمالة يف كالل مكالانم الا يثالبط اهلجالرة إط املراكالز
احلضرية الكّبا وعلى اخلصوي العمل على استفادة اجملتمع الوطا بإلكمله من اإليرادات.
منتدبالالة) يف
 -137وهالالذا هالالو السالالياق الالالذي ينالالدرم فيالاله إنشالالاء منالالاطق إداريالالة جديالالدة (وليالالات َ
جنوب اجلزائر.
 -138التوة للية  :63ينطب الالق مب الالدأ ع الالدم التميي الالز يف مجي الالع ال ،الالرو مبوج الالب التمت الالع ب الالاحلقوق
املدنية والسياسية وكذلك احلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية.
 -139وتك ال الالافد السياس ال الالة الجتماعي ال الالة اإلقص ال الالاء وتعال ال الالزز أش ال الالكال يك ال الالت الش ال الالباب والنسال ال الالاء
واألشالالخاي الالالذين يعيشالالون وروفال ا صالالعبة إلدمالالاجهم يف النسالالي الجتمالالاع وانتشالالاهلم مالالن بالراثن
الفقر.
 -140التوة للية  :64ختص الالل الدول الالة م الالا متوس الالطه  30يف املائ الالة م الالن الن الالات احملل ال اإلمج الالاس
للسياسة الجتماعية والتضامن الوطا .وتشمل التحويحت الجتماعية التعلاليم والثقافالة والصالحة
والسكن والضمان الجتماع واملاء والصر الصح والطاقة.
 -141التوةية  :65كان إصحح العدالة أحد األورا اليت فُتِحت يف بداية األلفية الثانية.
 -142وباإليالالافة إط مراجعالالة النصالالوي ومحءمتهالالا مالالع املعالالايري بالنسالالبة إط املعاهالالدات الدوليالالة
واحلقائق اجلديدة يف اجملتمع اجلزائريم ُش ِرع يف تكثي اخلريطالة القضالائية وإصالحح إدارة السالجون
من خحل خطة حتديث لبنيا ا التحتية.
 -143ومن جانب آخرم أحالد اسالتخدام تكنولوجيالا املعلومالات والتصالالت ثالورة يف القطالاع
ألن اخلالالدمات تعالالر حالي الا قفالالزة نوعيالالة وجيالالد مسالالتعملو اخلدم الة العامالالة القضالالائية يف التطبيقالالات
املب هسطة إمكانية احلصول على وثائقهم أو متابعة ملفا م القضائية عن بعد.
 -144التوةيتان  66و :67اجملتمع املديف شريك للسلطات العامة ل ميكالن السالت ناء عنالهم
كما يتضد من عدد اجلمعيات الذي يزيد على  110 000من،مة.
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 -145التوة لليتان  71و :72تك الالرس الدول الالة ج الالزءا كبال الريا م الالن امليزاني الالة للنه الالوض بالص الالحة يف
اجلزائر:
(أ)
ب

احلق يف الصحة حق دستوري؛

(ب) احلصول على الرعاية الصحية جمايف وليس فيه أي يييز .وهو مفتوح لألجانالب
الن،ر عن ويع إقامتهم؛
(م)

ت ط اخلارطة الصحية مجيع مناطق اإلقليم الوطا.

 -146وتن الالزع الدول الالة إط حتس الالت اس الالتحقاقات القط الالاع بفض الالل عق الالود األداء ال الاليت توقعه الالا م الالع
امليسسات ب ية حتست نوعية اخلدمة من جهة وترشيد النفقات من جهة أخرا.
 -147التوةللية  :75تالالرد رعايالالة األشالالخاي ذوي اإلعاقالالة يف القالالانون األساس ال الالالذي يالالنل
علالالى أن :تعمالالل الدولالالة علالالى تسالالهيل اسالالتفادة الف الالات الضالالعيفة ذات الحتياجالالات اخلاصالالة مالالن
احلقوق املعرت هبا جلميع املواطنتم وإدماجها يف احلياة الجتماعية .
 -148وييك الالد الدسال الالتور أن و الالرو معيشال الالة امل ال الواطنت ال الالذين مل يبل ال الوا س الالن العمال الاللم والال الالذين
ل يستطيعون القيام بهم والذين عجزوا عنه تائيام مضمونة .
 -149و سالالدت اجلهالالود الالاليت بالالذلتها الدولالالة يف جمالالال محايالالة وتعزيالالز األطفالالال ذوي اإلعاقالالة يف
إنشاء آليات للرعاية من شالإلتا أن تكفالل إدمالاجهم يف بي التهم األسالرية والتعليميالة والجتماعيالة -
القتصادية.
 -150وتتعلالالق هالالذه ا ليالالات باعتمالالاد قالالانون لتعزيالالز ومحايالالة األشالالخاي ذوي اإلعاقالالة يف أيالالار/
مايو  2002وجمموعة من التشريعات التنفيذية.
 -151التوةل لليات  73و 74و :78تق الالوم السياس الالة الوطني الالة يف جم الالال التعل الاليم عل الالى تك الالافي
الف الالري ب الالت األطف الالال .والتعل الاليم جم الالايف م الالن املرحل الالة البتدائي الالة إط اجلامع الالة .وه الالو إجب الالاري م الالن 6
سنوات إط  16سنة ويتعرض الوالدان جلزاءات يف حال عدم التحاق أطفاهلم باملدرسة.
 -152وب ي الالة حتس الالت مكافح الالة و الالاهرة التس الالرب املدرسال ال م أنش الالإلت الدول الالة لألطف الالال احمل الالرومت
آليالالات دعالالم مدرس ال عالالن طريالالق اس الرتاتيجية تربويالالة تصالالحيحية تسالالتهد التك الرار وجمموعالالة مالالن
تالالدابري الالالدعم منهالالا :املنحالالة املدرسالالية والكتالالب والل الوازم املدرسالالية واملطالالاعم والنقالالل املدرس ال  .وه ال
تتحمل تكالي أطفال املدارس الداخلية يف املناطق النائية.
 -153وتستفيد الفتاة بنفس املزايا اليت يستفيد منها الفتيان .وقالد حققالت هالذه السياسالة نتالائ
ملحووة لصا الفتيات امللتحقات باملدارس.
 -154التوةلليتان  79و :106يوجالالد احلالالق يف التعلالاليم يف صالاللب جالالدول أعمالالال السالاللطات
العامال الالة .وباإليال الالافة إط كونال الاله إلزامي ال الام يسال الالاعد طابعال الاله الشال الالموس علال الالى إتاحتال الاله جلميال الالع األطفال الالال
واستفاد م منه.
 -155وتشكل ثقافة حقوق اإلنسان جزءا ل يتجزأ من التعليم يف اجلزائالر ول ميكالن فصالله عالن
التدريب على املواطنة .ويقع الختيارم كل سنة دراسيةم على مويالوع لتوياليحه للتحميالذ وجعلاله
مويوع متابعة خحل السنة.
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 -156وينطبالق هالذا الالنه علالالى مجيالع األطالر وغالريهم مالالن املتالدخلت الالذين يشالاركون يف تالالدريب
النخال الالب املقبلال الالة يف البلال الالد .وتقال الالدم ميسسال الالات التعلال الاليم العال الالاس (املال الالدارس املتخصصال الالة واجلامعال الالات
واملالالدارس العليالالا) دورات بشالالإلن مسالالإللة حقالالوق اإلنسالالان وتالالرد هالالذه املالالادة يف امتحانالالات ت الالدريب
معلم املدارس واألساتذة ومدرست آخرين.
 -157ويالدخل التثقيال يف جمالال حقالالوق اإلنسالان يف صالميم الالالدعوة املسالتمرة للساللطات العامالالة
واجملتمع املديف اه اجملتمع اجلزائري.
 -158التوةل للية  :81أدركال الالت اجلزائال الالر التحال الالدي الال الالدمي رايف وويال الالعت اس ال الرتاتيجية لحسال الالتفادة
الا ميثلالاله مالالن عوائالالد .ويف نيسالالان/أبريل 2008م اعتمالالدت احلكومالالة خطالالة العمالالل لتعزيالالز العمالالالة
ومكافحة البطالةم اليت تركز على أهدا ترم إط القيام مبا يل :
مكافحة البطالة بتشجيع تقالدمي الالدعم لحسالتثمارات املسالتحدثة لفالري العمالل
(أ)
عن طريق تدابري مالية وشبه مالية وإعانات ألسعار الفائدة؛
(ب)

تطوير املهارات املتعلقة بالعمل عن طريق تدابري خاصة بالتدريب؛

(م)

تنمية عروض العمل مباشرة من خحل برام تن،يم املشاريع؛

(د) تعزيز كفاءة ميسسات سوق العمل لتحقيق معادلة بت الطلب على الووالائ
وعروض امليسسات التجارية يف إطار الوساطة.
 -159ومسحت هذه ا ليات بزيادة عدد السكان العاملت ألن ما ل يقل عالن 1 800 000
وويفة للشباب أنش ت خحل الفرتة .2015-2008
 -160التوةية  :82قدمت احلكومة اجلزائرية منذ نيسان/أبريل :2012
(أ)

القرار األوس املتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاي ذوي اإلعاقة؛

(ب)

التقرير الثايف املتعلق بالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛

(م) التقري الرين الالالدوريت  20و 21املتعلقالالت بتنفيالالذ التفاقيالالة الدوليالالة للقضالالاء علالالى
مجيع أشكال التمييز العنصري؛
(د) التقرير األوس املتعلق بّبوتوكول اتفاقية حقوق الطفل بشإلن اشرتاك األطفال يف
املنازعات املسلحة؛
(ه)
(و)
والشعوب؛

التقرير الرابع املتعلق بالعهد الدوس اخلاي باحلقوق املدنية والسياسية؛
التقريال ال الرين اخل ال الالامس والس ال الالادس املتعلق ال الالت بامليث ال الالاق األفريقال ال ال حلق ال الالوق اإلنس ال الالان

(ز)

التقرير األوس املتعلق حبقوق الطفل األفريق ورفاهه؛

(ح)

التقرير الثايف املتعلق بتنفيذ امليثاق العرا حلقوق اإلنسان.

 -161التوةية  :103حي،ر الدستور الرق والست حل والستعباد.
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 -162وتيكالالد املالالادة  10مالالن الدسالالتور املع الدهل يف سالالنة  2016أن امليسسالالات ل جيالالوز هلالالا أن
تقوم مبا يل :
(أ)

املمارسات اإلقطاعية واجلهوية واحملسوبية؛

(ب)

إقامة عحقات الست حل والتبعية؛

(م)

السلوك املخال للخلق اإلسحم وقيم ثورة نوفمّب.

 -163وصدقت اجلزائر على التفاقيات املتعلقالة باجلرميالة العالابرة للحالدود الوطنيالة والّبوتوكالولت
اإليافيةم وكانت تشريعا ا متقدمة بالفعل قبل أن تصبد طرفال ا يف هالذه املعاهالدات الدوليالة .وقالد
عززت تشريعا ا يف سياق تكيي الن،ام القانويف الوطا وأنشإلتم يف سالنة 2016م جلنالة وطنيالة
معنية بال ار باألشخاي.
 -164وأدخل القانون رقم  01-09املير  25شالباط/فّباير  2009قسالمت جديالدين أُياليفا
إط قانون العقوبات ا :ال ار باألشخاي و ريب املهاجرين .
 -165ومبوج الالب امل الواد اجلدي الالدة  303مك الالررا  4إط  303مك الالررا 15م تُع الهر جرمي الالة ال الالار
وحيكم بالسجن وبدفع غرامات علالى
باألشخاي وفقا للّبوتوكول املتعلق بال ار باألشخايُ .
م الرتكمل هالالذه اجلرميالالة وتُشالالدد العقوبالالة عنالالدما ُميالالارس ال الالار علالالى شالالخل يالالعي بسالالبب سالالنه
أو مريه أو عجزه البديف أو العقل م ال،اهر أو املعرو لدا اجلايف.
 -166التوةللية  :108ش الريطة المتثالالال لقالالانون احلريالالة النقابيالالةم ل توجالالد أي قيالالود أو عراقي الل
حتالالول دون إنشالالاء النقابالالات .وهنالالاك  66من،مالالة تالالدع أتالالا تضالالم أكثالالر مالالن  2.5مليالالون عامالالل
مإلجور و 35من،مة ألرباب العملم مبا يف ذلك أربعة احتادات.
 -167التوة للية  :109اس الالتطاعت املق الالررة اخلاص الالة املعني الالة بالس الالكن الحئ الالقم الس الاليدة راكي الالل
رولنيكم عقب زيار ا إط اجلزائر من  9إط  19يوز/يوليه 2011م تقييم مدا التالزام الساللطات
العامة بلتاحة السكن للمواطنت يف إطار السرتاتيجية اليت اعتمد ا احلكومة على أساس خفال
العجز يف السكن والقضاء على أحياء الصفيد.
 -168ومسحت تل اخلطط املنفذة يف السنوات األخرية ببناء أكثر مالن  2.5مليالون مسالكن
بإلشكال تلفة وهناك مشاريع جديدة مدرجة يف إطار برام الفرتة .2019-2015
 -169التوةللية  :110تتضالالامن اجلزائالالر مالالع الشالالعوب الالاليت تكالالافد مالالن أجالالل حتررهالالا السياس ال
واسالالتقحهلا القتصالالادي .واقتناعهالالا نالالات عالالن مسالالارها التالالارخي م وبالالاألخل حالالرب حتريرهالالا الوطنيالالة
يد الستعمار.
 -170وق الالد س الالاعدت اجلزائ الالر عل الالى التعجي الالل بعملي الالة إت الالاء الس الالتعمارم ل س الاليما يف أفريقي الالا.
ودعمهالا املسالالتمر لقضالالية الشالالعب الصالالحراوي خالالري دليالل علالالى ذلالالك .وتييالالد اجلزائالالر حالالق الشالالعوب
الواقعال الالة حتال الالت السال الاليطرة السال الالتعمارية واألجنبيال الالة يف تقريال الالر املصال الالري وتال الالوفر هلال الالا دعمهال الالا السياس ال ال
والدبلوماس لنتصار قضاياها العادلة.
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 -171التوةية  :111تيمن اجلزائر بتعددية األطرا  .وترا أن الفضاءات الاليت تتيحهالا علالى
الصعيد اإلقليم والعامل تسمد لألسالرة البشالريةم مالن حيالث تنوعهالا واخالتح عناصالرهام بلبالداء
آرائها بطريقة سلمية من شإلتا أن تساعد على إجراء مناقشة مفتوحة.
 -172ويالالنعكس هالالذا القتنالالاع يف تّبعا الالا املختلفالالة لصالالناديق األمالالم املتحالالدة وبراجمهالالا ووكال الالا
األخرام مبا فيها املفويية السامية حلقوق اإلنسان.

خامساً -تحديد التقدم المحرز وأفضل الممارسات
ألف -إةالح األخالق في الحياة العامة
 -173تنالالدرم مكافحالالة الفسالالاد يالالمن أولويالالات عمليالالة اإلصالالححات الشالالاملة الالاليت بالالدأت منالالذ
بداية العقد األول من األلفية الثانية وه تساهم يف تعزيز سيادة القانون واحلكم الرشيد.
 -174ومن باب الوقايةم يُلالزم كبالار املالووفت واملنتخبالت بالاإلعحن عالن تلكالا م وقالت تعييالنهم
أو انتخاهبم وعند تاية مهمتهم أو وليتهم .ويسعى هذا اإلعالحن عالن املمتلكالات إط منالع الثالراء
غري املشروع للمووفت العموميت واملنتخبت على الصعيد احملل أو الوطا.
 -175ويف إطار الكش م أنش تم يف سنة 2004م وحالدة ملعاجلالة املعلومالات املاليالة مساليولةم
يف مجلالالة أمالالورم عالالن مطالالاردة غسالالل األمالوال مالالن خالالحل تلقال البحغالالات املتعلقالالة بالشالالك يف وجالالود
معامحت مشبوهة.
 -176واهلي ال الالة الوطنيال الالة ملنال الالع ومكافحال الالة الفسال الالاد هي ال الالة مسال الالتقلة تتمتال الالع بالشخصال الالية العتباريال الالة
والسالالتقحل املالالاس وتقالالدم تقاريرهالالا مباشالالرة إط رئالاليس اجلمهوريالالة .وه ال اجلهالالة الفاعلالالة الرئيسالالية يف
السرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد .ول تتدخل اهلي ة إل يف مرحلة القمالعم يف حالالة الشالكاوا
املتعلقة بلعحن املمتلكات.
 -177واملكتالالب املركالالزي لقمالالع الفسالالادم الالالذي بالالدأ عملالاله منالالذ آذار/مالالارس 2013م آليالالة حتقيالالق
جديدة متخصصة مع عناصر من تل دوائر الشرطة القضائية وخّباء ماليت.

باء -تحديث اإلدارة وتقريبها من المواطنين
 -178أنشمب مرصد وطا للخدمة العامة يف سالنة  .2016وهالو هي الة استشالارية مهمتهالا إجالراء
تقييم للسياسات العامة واإلشرا على تنفيذها.
 -179وه الالو هي الالة للخ الالّبة واملراجع الالة والتقي الاليم والت الالدخل تس الالاعد احلكوم الالة والس الاللطات العام الالة يف
عملية ديد اخلدمالة العامالةم وتشالارك يف عمليالة إنشالاء اإلدارة اإللكرتونيالةم ويتخالذ شالكل إحالدا
آليات الرصد السرتاتيج يف إطار سري عمل اخلدمات العامة.
 -180وق الالد ش الالرعت وزارة الداخلي الالة والبل الالديات يف مش الالروع كب الالري لتخفي ال اإلج الراءات اإلداري الالة
وحتقيق الحمركزية فيها .ومن بت التدابري الرئيسية:

22

(أ)

إنشاء جلان يف الوليات مسيولة عن إصحح اخلدمات اإلدارية العامة؛
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مراجعة القانون املتعلق باحلالة املدنية؛
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(م)

إنشاء السجل الوطا ا س للحالة املدنية؛

(د)

ختفي قائمة وثائق احلالة املدنية املستخدمة يف البلديات واخلدمات القنصلية؛

(ه) تيس الالري إج الراءات س الالحب وث الالائق احلال الالة املدني الالة للم الواطنت املول الالودين يف اخل الالارم
واملسجلت يف سجحت احلالة املدنية القنصلية؛
(و) حتقي الالق ل مركزيال الة إدارة امللف الالات اخلاص الالة ببطاق الالات تس الالجيل املركب الالات وختفيال ال
إجراءات إصدارها؛
(ز)

ختفي اخلطوات املتصلة بتصحيد األخطاء يف وثائق احلالة املدنية؛

(ح)

املتابعة الدقيقة لتنفيذ التدابري الرامية إط حتست اخلدمات العامة.

 -181ومثال الالة عال الالدة عمليال الالات أخال الالرا جاريال الالة أو علال الالى وشال الالك النطال الالحق .ويتعلال الالق األمال الالرم علال الالى
اخل صالالويم بالاللطحق بطاقالالة اهلويالالة الوطنيالالة اإللكرتونيالالة البيومرتيالالةم وإنشالالاء املل ال الالالوطا لالالرخل
السياقةم ورقمنة احملفووات اإلداريةم واإلدارة اإللكرتونية لستحقاقات الوليات والبلديات.
 -182وواصلت وزارة العدل تكثي اهلياكل القضالائية إذ هنالاك 219 :كمالةم مالن بينهالا 23
ملحقالالة و 47كمالالة اسالالت نا و 37كمالالة جنائيالالة و كمالالة عليالالام ون،الالام إداري يشالالمل الالاكم
إداريالالة ( )38وجملسالا للدولالالة .وقالالد أنشال ت كمالالة للتنالالازع للفصالالل يف منازعالالات الختصالالاي بالالت
اكم الن،امت.
 -183ويتعلق التقسيم القضائ بلنشاء احملاكمم مع مراعاة كثافة القضايا اليت ينب
والصعوبات املتإلصلة يف املسافات اهلامة بت تل مناطق البلد.

البت فيها

 -184ويف إطالالار التحالالديث وب يالالة يالالمان حتسالالت تلبيالالة طلبالالات امل الواطنتم بالالدأت ب الرام بشالالإلن
ما يل :
(أ)

تفعيل ن،ام آس إلصدار السجل العدس وشهادة اجلنسية؛

(ب)

الطحع عن بعد على ن،ام إدارة املل القضائ ؛

(م)

إدارة السجناء ومتابعتهم آلي ا؛

(د) إنشاء ن،ام إلدارة أوامر التوقي مالن خالحل قاعالدة بيانالات وطنيالة بشالإلن مجيالع
األشخاي املطلوبت مبوجب القانون وأول ك الذين استفادوا من وق البحث.
 -185وشالالرعت وزارة العم الالل والتش ال يل والض الالمان الجتم الالاع م م الالن جانبه الالام يف وي الالع قاع الالدة
بيانات بشإلن التإلمت الجتماع تُدعى الشفاء واستحقاقات طبية عن بعد .وقد مسحت هذه
العمليالالة بويالالع قائمالالة لحسالالتحقاقات وحتديالالد املسالالتفيدين والشالالركاء بدقالالة وه ال ختضالالع لتعالالديحت
منت،مة.
 -186وت الالوس مجي الالع اإلدارات العام الالة اهتمامال ال ا خاص ال ا لألش الالخاي ذوي الحتياج الالات اخلاص الالة؛
فهال تالالوفر هلالم مسالالاعدة خاصالالة تتجلالالى مالالن خالالحل بنالالاء منحالالدرات لتنقالالل املعالالاقت حركيالام وويالالع
إشالالارة علالالى شالالباك الالدد لسالالتقبال األشالالخاي الضالالعفاءم وتالالدريب املالالووفت علالالى ل الالة اإلشالالارةم
وإعداد كتب مدرسية ال رض منها إبح األميت حبقوقهم.
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 -187وأنش ال ت جمموعالالة مالالن اخلطالالوط اهلاتفيالالة اجملانيالالة ومواقالالع اإلنرتنالالت لتمكالالت امل الواطنت مالالن
التنبي الالهم أو الط الالحع عل الالى اإلج الراءات اإلداري الالةم أو متابع الالة حال الالة تق الالدم ملف الالا مم أو التبلي ال ع الالن
سلوك املووفت العموميت أو امليسسات املنافية حلقوق اإلنسان.

سادساً -الصعوبات والمعوقات
ألف -العائد الديمغرافي
 -188تالالدرك اجلزائالالر إمكانالالات الشالالباب والهتمالالام الالالذي جيالالب أن يالالوط لالاله ب يالالة جعلالاله فالالاعحا
لتطور اجملتمع.
 -189وقالالد بالالدأت احلكومالالة تالالدابري رلالالت اإلدارات املركزيالالة واحملليالالةم والقطالالاع املصالالريفم واجملتمالالع
امل الالديف؛ و س الالدت ه الالذه الت الالدابري يف تلال ال آلي الالات اإلدم الالام يف ع الالامل العم الالل م الالن خ الالحل تن ،الاليم
مشاريع لفائدة الشباب ختل الزراعة وتكنولوجيا املعلومات والتصالت واحلر اليدوية.
 -190وقد مسحت هذه السياسة بلنشاء م ات ا ل من املشاريع بال ة الص ر .وه تكمل
جهود التدريب والتعليم املهنيت وإدمام الشباب.
 -191وتس الالاهم ه الالذه اإلج الراءات ه ال أيض الا يف مكافح الالة الش الالرور الجتماعي الالة ومجي الالع أش الالكال
التطر والتلقت العقائدي والتشدد.

باء -السياق األمني اإلقليمي المتوتر
 -192شهدت منطقة الساحل والصحراء يف السنوات األخرية تركز مجاعات إرهابيالة اسالتفادت
إط حالالد كبالالري مالالن زعزعالالة السالالتقرار الالاليت رافقالالت النتفايالالات الشالالعبية املزعومالالة .ومالالن دوافالالع هالالذا
الوجالالود أيض الا إغالالراءات اجلرميالالة املن،مالالة عالالّب الوطنيالالة الالاليت الالا عائالالدات كبالالرية مالالن أخالالذ الرهالالائن
وال ار باملخدرات وال ار باألشخاي والتهريب جبميع أنواعه.
 -193وإن عائالالدات اجلرميالالة املن،مالالة الالاليت ت الالذي اجملموعالالات والشالالبكات اإلرهابيالالة تسالالمد هلالاليلء
بش الراء األسالاللحة مالالن عيالالارات تلفالالةم ل سالاليما الرتسالالانات املكتشالالفة أو املسالالروقة مالالن السالاللطات
املسيولة عن سحمتها.
 -194وتش الالكل العحق الالات املتش الالعبة ال الاليت أنش الالإل ا ه الالذه اجلماع الالات دي الالدا لس الالتقرار املنطق الالة.
وتوجد اجلزائر يف طليعة اجلهود الرامية إط عرقلة مع هذه اجلماعات وتنقلها وانتشارها والقضاء
عليها .وتشكل هذه التعب ة الدائمة لقوات األمن على طول حدودها حتديا يوميا للدولالة اجلزائريالة
اليت تكرس موارد كبرية لتكفلم بالتعاون مع بلالدان املنطقالةم وسالائل عملياتيالة لحتالواء التهديالدات
ويمان الستقرار.
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جيم -أضرار الصدمة النفطية
 -195حتص الالل اجلزائ الالر عل الالى ج الالزء كب الالري م الالن إيرادا الالا م الالن اس الالت حل موارده الالا الطاقي الالة .وخ الالحل
السالالنوات األخ الالريةم نف الالذت العدي الالد مالالن اخلط الالط وال الّبام اإلمنائي الالة ب يالالة إحي الالاء القتص الالادم وتعزي الالز
النموم واحلد من البطالةم ويمان رفاه مواطنيها.
 -196وكان هذا اجلهد الذي بذلته الدولة مرفوق ا بسياسالة اجتماعيالة سالخية جالدا وآليالة تضالامن
وطا اه املواطنت مكرسة للتنمية البشرية.
 -197وأثالالر اخنفالالاض األسالالعار املرجعيالالة الدوليالالة مل الوارد الطاقالالة يف القالالدرات املاليالالة للدولالالة .وحالالىت
ذلك الوقتم مسد دفالع مجيالع ديوتالا اخلارجيالة مسالبق ا وإنشالاء صالناديق احتياطيالة بتخفيال صالدمة
األزمة ومبواصلة جهود الستثمارات العامة وسياسة التحويحت الجتماعية.
 -198ودفالالع هالالذا ال الالاه التنالالازس ل ي الرادات احلكومي الة إط ترشالاليد التكالالالي التش ال يليةم ولكنالاله
مل يالاليثر حالالىت ا ن علالالى القطاعالالات املسالالاعدة علالالى التنميالالة الجتماعيالالةم حيالالث ل ت الزال املشالالاريع
املس هجلة حت،ى يف امليزانية مبخصصات كافية تساعد على حتقيقها.
 -199ولكن استمرار اخنفاض األسعار يشكل حتديا حقيقيا للدولة اجلزائرية اليت بدأت سياسة
تنويع اقتصادي بزيادة حترير املبادرة من خحل تإلييد الشراكة وإنشاء آليات وتسهيحت يكن مالن
بناء الثروة.

سابعاً -آفاق تطور حالة حقوق اإلنسان
ألف -استدمال إنشاء الهيئات المعنية بقدارة الصحافة
 -200إنش الالاء س الاللطة ي الالبط الص الالحافة املكتوب الالة يف املس الالتقبل :هال ال هي الالة مش الالرتكة تض الالم ثلال ال
الصحفيت .وستكون على اخلصوي مسيولة عن إصدار تصاريد لستحدا املنشورات.
 -201انتخ الالاب أعض الالاء اجملل الالس األعل الالى داب وأخحقي الالات الص الالحافة ليتس الالي وي الالع مدون الالة
داب وأخحقيالالات اإلعالالحم .ويالالنل القالالانون العضالالوي املتعلالالق بالالاإلعحم حق الا علالالى إنشالالاء جملالالس
أعل ال الالى داب وأخحقي ال الالات الص ال الالحافة ينتخ ال الالب أعض ال الالاءه الص ال الالحفيون أنفس ال الالهم وحت ال الالدد اجلمعي ال الالة
التإلسيسية تن،يمه وسري عمله.

باء -اإلةالح التشريعي
 -202مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات :سيكون هدفه تكالريس احلكالم
الدسالالتوري اجلديالالد (املالالادة )54م الالالذي رفالالع قالالانون اجلمعيالالات إط مرتبالالة قالالانون عضالالويم ومواصالاللة
تعزيز حرية تكوين اجلمعياتم يف يوء اخلّبة املكتسبة يف تنفيذ قانون سنة .2012
 -203مسودة مشروع القلانون العضلوي المتعللق بلاألحزاب السياسلية :يهالد إط مواصاللة
توطيد مكانالة ودور األحالزاب السياساليةم وحتديالد طرائالق يتعهالا بالاحلقوق اجلديالدةم الاليت اع ُِالرت هلالا
هبا بفضل تعديل الدستور (املادة )53م ل سيما فيما خيالل الوصالول إط وسالائط اإلعالحم العامالة
والتمويل العامم وكذلك ارسة السلطة على الصعيدين الوطا واحملل .
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 -204مش للروع الق للانون المتعل للق بحري للة التجم للع والتم للاهر الس لللمي :يه الالد إط تكيي ال
التش الريعات احلاليالالة مالالع احلكالالم اجلديالالد الالالذي كال رالرس حريالالة التجمالالع السالاللم (املالالادة )49م وتعزيالالز
يمانات ارستهام ويمان الطابع السلم املتإلصل يف ارستها.
 -205مس للودة مش للروع الق للانون المتعل للق بتش للجيع الديمقراطي للة التش للاركية عل للى ة للعيد
الجماع ل للات المحلي ل للة :ال الالد إط حتدي ال الالد طرائ ال الالق وآلي ال الالات تنفي ال الالذ احلك ال الالم الدس ال الالتوري اجلدي ال الالد
كرس الدميقراطية التشاركية.
(املادة 15م الفقرة )3م الذي ر
 -206مس للودة مش للروع الق للانون المع للدل والمدم للل ل م للر رق للم  155-66الم للؤر 8
حزيران/يوني ل  1966والمتضللمن لقللانون اإلج لراءات الجنائيللة :تكالالرس مبالالدأ التقاي ال علالالى
درجت الالت يف املس الالائل اجلنائي الالة .وي الالنل مش الالروع الق الالانون ه الالذا عل الالى إنش الالاء الس الالت نا يف املس الالائل
اجلنائيالالةم ولكالالن أيض ال ا إص الالحح عنصالالر احملكمالالة اجلنائي الالة وسالالري عملهالالا باحملاف ،الالة علالالى مبالالدأ هي الالة
احمللفالالت الشالالعبية يف قضالالايا القالالانون العالالامم باسالالتثناء حالالالت اإلرهالالاب واملخالالدرات والتهريالالب الالاليت
سيتولها قضالاة رتفالونم مالع البقالاء علالى مبالدأ القتنالاع الشخصال للمحكمالة اجلنائيالة مالع إدخالال
ورقة التعليل.
 -207مسودة مشروع القانون المتعلق بقانون العمل الاليت كانالت مويالوع تشالاور مالع تلال
الشالالركاء الجتمالالاعيت والقتصالالاديت مالالن أجالالل الالاوز اخلحفالالات وتبالالادل ا راء بشالالإلن توقعالالات كالالل
طر ن،را لتنالوع املواياليع الاليت تتناوهلالا .وجيالب أن تلقال الضالوء يف الوقالت املناسالب علالى التفكالري
يف التمالالاس صالالي محئمالالة مالالع بالالت احلالالق يف العمالالل والضالالمانات ذات الصالاللة بالقالالدرة التنافسالالية
والكفاءة امليسسية والتنمية القتصادية وترشيد النفقات.
 -208مس للودة مش للروع الق للانون المتعل للق باإلعالن للات :ستس الالمد بتن ،الاليم س الالوق اإلعحن الالات
بتحديد شروط ارسة هذا النشاط.

االستنتاجات
 -209حاولالالت احلكومالالة اجلزائريالالة عنالالد وفائهالالا هبالالذا اللتالزام التعريال باإلاالالازات احملققالالة يف هالالذا
اجملال منذ استعرايها يف اجلولة الثانية يف أيار/مايو .2012
 -210ومل يعرض هذا التقرير الذي يبقى ناقصا ل الالة كالل اإلاالازات احملققالة يف جمالال حقالوق
اإلنسانم ولكنه أشار إط أ ها .وهو يتضمن إحالت إط املمارسالات اجليالدة الاليت تسالعى اجلزائالر
إط التعري هبا وتقامسها ويعرض احللول لبع احلالت املواتية لسياق اجلزائر.
 -211ويشدد أخريام يف سياق يت ري باستمرارم مثلما هالو احلالال يف كالل مكالانم علالى أن هنالاك
عمحا كثريا مل يُنجز بعد .فكلما أُحرز تقم تطورت املعايري.

26

GE.17-01918

